THERMICHROLL CLASSIC®
THERMICHROLL KOMBY ®
( Thermichroll + Dynamicroll )

INSTRUKCJA MONTAŻU – 06/2013
WAŻNE
Przed montażem należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
Instalację bramy może wykonać jedynie
wykwalifikowany personel, zgodnie z
międzynarodowymi normami.
Po przeczytaniu całej instrukcji należy ją
zachować na przyszłość.

Thermichroll Classic - Komby

INSTRUKCJA MONTAŻU
-

Zawsze należy używać obwodu elektroenergetycznego, który jest przeznaczony dla tego typu bramy. W kwestii
okablowania należy odnieść się do wytycznych producenta.
Dokręcić śruby mocujące końcówki przewodów elektrycznych, aby zapobiec ich poluzowaniu.
Upewnić się, że źródło zasilania zapewnia odpowiednią moc.
Upewnić się, że grubość kabla zgadza się ze specyfikacją źródła zasilania.
Nigdy nie należy montować wyłącznika różnicowoprądowego na mokrej lub wilgotnej powierzchni.
Niezbędne wyposażenie: metrówka, odpowiednie urządzenie dźwigowe (podnośnik, wózek widłowy itp.), zestaw
śrubokrętów, wiertarka udarowa, wiertła do stali i betonu, nożyczki, narzędzie do ściągania powłoki z kabli,
poziomica, zestaw kluczy (17mm, 13mm, 10mm, 8mm), miernik, próbówka, młotek, wkrętarka, szczypce, zestaw
kluczy imbusowych

DANE TECHNICZNE DYNAMICROLL
Zasilanie

220V, 10A
380V, 8A (brama o powierzchni >25m²)

Częstotliwość

50/60 Hz

Moc silnika

1,5 KW

Max prędkość otwierania

~2m/sec.

Prędkość zamykania

~0,8m/sec.

Centrala sterująca

z inwerterem

Zarządzanie

Enkoderem

Kurtyna

1,3mm-1300gr/m²

Odporność na wiatr EN12424:
3000x3000
500x5000
7000x5000
8000x8000
Temperatura działania
Zastosowanie
Wydajność w cyklach EN 12604

Klasa
4 (~140km/h)
3 (~120km/h)
2 (~100km/h)
1 (~80km/h)
-30°C/+60°C
Jako brama wewnętrzna lub zewnętrzna
1.000.000

Winda

Wózek widłowy

DITEX MOŻE ZMIENIAĆ NINIEJSZĄ INSTUKCJĘ W KAŻDEJ CHWILI, BEZ UPRZEDZENIA. RYSUNKI
UMIESZCZONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD NIEKTÓRYCH CZĘŚCI BRAM (nie ma to
wpływu na ich działanie i obsługę)
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THERMICHROLL CLASSIC

250

H + 80

konstrukcja pod Thermichroll CLASSIC

Profil wskazany do bram o szerokości światła wjazdu powyżej 3000mm.
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konstrukcja pod Thermichroll KOMBY

H+ 200

Profil wskazany do bram o szerokości światła wjazdu powyżej 3000mm.

250
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MONTAŻ MECHANICZNY
Rozłożyć elementy bramy ( Komby) na podłodze

Zmocować prowadnice i podstawy wsporników
(Thermichroll) do ściany
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MONTAŻ WSPORNIKÓW THERMICHROLL
Od strony silnika

Od strony łożysk 30

Od strony łożysk 40

Zamontować płyty dynamicroll (Komby) do podstaw
wsporników od strony prowadnic thermichroll`a

Instukcja montażu
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Za pomocą łańcucha obrócić silnik do pozycji poziomej

Po przeciwnej stronie nałożyć łożysko

Unieść bramę
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MONTAŻ KONSTRUKCJI BRAMY ( Dynamicroll)

1

2

Prowadzenie przewodów fotokomórek i montaż kolumn

3

4

5

FOTOKOMÓRKI MUSZĄ
BYĆ SKRZYŻOWANE: JEDNA
PRZED PROWADNICĄ ( PRZED
KURTYNĄ), DRUGA ZA
PROWADNICĄ ( ZA KURTYNĄ)

6

7
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SILNIK
PODŁĄCZENIE FOTOKOMÓRKI BP 100
FOTOKOMÓRKI MUSZĄ BYĆ SKRZYŻOWANE
Przewód czarny
– 3 przewody

niebieski
czarny
brązowy

niebieski
brązowy

Przewód szary
– 2 przewody

A2

Wpiąć do
konstrukcji
bramy

nadajnik

przewód czarny

przewód szary

Koniecznie
mostkować
przewód czarny
z niebieskim

~ 25 cm

A1

odbiornik

A1 – koniecznie zmostkować przewód czarny i niebieski nadajnika fotokomórki
A2 – jeśli występują zakłócenia w działaniu fotokomórek , należy wpiąć dodatkowy przewód o dł.
około 25 cm ( z przewodu niebieskiego odbiornika fotokomórki do konstrukcji stalowej bramy )
Jeżeli w pobliżu bramy znajdują się inne fotokomórki, mogą wystąpić problemy z odbiciem.
UNIESIENIE KONSTRUKCJI ( Komby)
Zmontowaną konstrukcję bramy Dynamicroll unieść za pomocą wózka

W PRZYPADKU WIĘKSZEGO ROZMIARU, KOLUMNY I BELKĘ NALEŻY PODNOSIĆ
ODDZIELNIE (najpierw podnieść kolumny a następnie oprzeć na nich belkę)
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CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA THERMICHROLL
Motoreduktor SYDON do bramy rolowanej Thermichroll
Motoreduktor wyprodukowany został zgodnie z obowiązującą normą :
- EN 12453 (bramy przemysłowe, komercyjne i garażowe – bezpieczeństwo użytkowania bram
zautomatyzowanych – wytyczne),
- EN 12604 (bramy przemysłowe, komercyjne i garażowe – aspekty mechaniczne – wymagania).
Wszystkie jego podzesopły zostały skontrolowane zanim opuściły zakład produkcji . Użytkownik musi brać
pod uwagę wszystkie zawarte w tej instrukcji informacje i musi się odnieść do tego, co dotyczy instalacji i
wykonywać ją zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i radami
dotyczącymi prewencji w razie awarii (wypadku).
Przede wszystkiem trzeba wziąć pod uwagę następujące zalecenia: EN 12453 / EN 12604 / EN 60204 – 1
/ EN 60335 – 1.

1. OPIS
Sydon to nasadowy motoreduktor do bram rolowanych, z przewodem i wtyczką oraz wbudowanym
urządzeniem zabezpieczającym przed samoczynnym opuszczeniem się bramy. Wyposażony w centralę
sterującą z okablowaniem "plug&play". Wbudowane urządzenie zabezpieczające w przypadku
uszkodzenia reduktora, automatycznie blokuje wał nawojowy bramy. Urządzenie to posiada homologację i
charakteryzuje się następującymi cechami:
- interweniuje w przypadku uszkodzenia ślimacznicy i/lub śruby głównej
- ma patentowany system amortyzacji
- działa niezależnie od prędkości motoreduktora
- działa niezależnie od położenia motoeduktora
- na działanie nie mają wpływu ewentualne wibracje.
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Instukcja montażu
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3.INSTRUKCJA MONTAŻU MOTOREDUKTORA
Sydon, ze względu na mały rozmiar, może być zainstalowany nawet tam, gdzie dostępna przestrzeń jest
ograniczona. Jeśli ta przestrzeń nie jest wystarczająca, na zamówienie dostępny jest zestaw instalacyjny
z łańcuchem. Rysunek (punkt 8) przedstawia wymiary silnika i wymiary podstawy montażowej.
W oparciu o te wymiary powinno się przewidzieć boczną przestrzeń na co najmniej 350 mm od końca
wału , co najmniej 450 mm pomiędzy wspornikiem silnika i sufitem i co najmniej 220 mm między osią
wału i nadprożem.
Podczas montażu wsporników do ściany należy zwrócić uwagę aby wał bramy był idealnie
wypoziomowany.
UWAGA: Wsporniki muszą być zamocowane do ściany z najwyższą starannością biorąc pod uwagę ciężar,
jakiemu są poddawne (płaszcz bramy, wał, motoreduktor).

4. ODBLOKOWANIE RĘCZNE W NAGŁYCH PRZYPADKACH
W razie braku zasilania nąleży ręcznie otworzyć bramę za pomocą : korby lub łańcucha ( zależne od
wyposażenia bramy).
UWAGA: Przed ręcznym otwarciem upewnić się , że zasilanie jest odłączone
4.1. KORBA
- Wprowadzić korbę do tylnej części motoreduktora i obracać, aż
do zatrzaśnięcia w wale silnika.
Wpowadzając ją, mikroprzełącznik przerywa zasilanie.
- przekęcić korbę zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie
by otworzyć lub zamknąć bramę
- zaraz po zakończeniu czynności wysunąć korbę i odłozyć na
miejsce.
4.2. ŁAŃCUCH
- Pociągnąć za czerwoną gałkę i jednocześnie łańcuch, aż zaskoczy wał
silnika i mikrowyłacznik przerwie zasilanie.
- otwierać i zamykać bramę za pomocą łańcucha.
UWAGA: ciągnąć łańcuch w sposób jednolity, bez szarpania.
- na końcu czynności ręcznie wyciągnąć zielone pokrętło, aby rozłączyć
urządzenie od łańcucha i ponownie podac zasilanie.
UWAGA: podczas ręcznego otwierania/zamykania bramy zwrócić uwagę
aby brama nie przejechała wyłaczników krańcowych otwierania/zamykania.
Niezastosowanie się do powyższej uwagi spowoduje uszkodzenie bramy,
prócz tego aktywuje się mikrowyłacznik zabezpieczający z takim skutkiem, że funkcjonowanie
motoreduktora nie będzie możliwe dopóki technik nie wyłączy zabezpieczenia.
5. PODŁĄCZENIE SILNIKA
Zalecane jest przez normy bezpieczeństwa, że:
1. Motoreduktor SIDONE instaluje się respektując wszystkie aktualne normy oraz przepisy BHP.
2. Należy zastosować zabezpieczenie 16 A.
3. Montażi i uruchomienie motorekuktora powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel. Należy
sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu, do którego podłączony jest silnik i czy linia jest
zaopatrzona w uziemienie.
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6. CENTRALA STERUJĄCA THERMICHROLL

Centrala sterująca Thermichroll – wersja automatyczna
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Centrala sterująca Thermichroll – wersja „osoba obecna”
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7. REGULACJE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

Motoreduktor Sydon w wersji standard posiada 4 krzywkii do regulacji wyłącznika krańcowego – 2
operacyjne i 2 bezpieczeństwa.
Na obudowie centrali znajdują się przyciski : OTWÓRZ- ZAMKNIJ- STOP.
Aby wykonać regulację krzywek potrzebny jest klucz imbusowy M5. Wcześnie należy sprawdzić kierunek
obrotów silnika . Jeśli jest niewłaściwy odwrócić fazę V z W.

7.1. WYŁACZNIKI KRAŃCOWE NA OTWIERANIE
- całkowiecie zamknąć bramę
- poluzować śrubę A (ocynkowaną) krzywki D i - przekręcać krzywkę dopóki nie oprze się na
mikroprzełączniku, dokręcić śrubę A
- za pomocą śruby B ( złota) dokonać precyzyjnej regulacji krzywki D
- otworzyć bramę dopóki mikrowyłaczniknie zwolni się i na nowo ją zamknąć
- ewentualnie skorygować pozycję wyłącznika krańcowego przez śubą B krzywki D
- podczas gdy brama stoi na wyłączniku otwarcia wyregulować wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa na
otwieranie ( śruka A krzywki SD). Wyłącznik ten pozwala na zablokowanie bramy bez jej uszkodzenia w
przypadku odwrócenia faz zasilania.
7.2. WYŁACZNIKI KRAŃCOWE NA ZAMYKANIE
Analogicznie do regulacji wyłączników krańcowych na otwieranie dokonać regulacji wyłączników
krańcowych na zamyakanie ( krzywki U i SU).

Instukcja montażu
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8. WYMIARY MOTOREDUKTORA
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CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA THERMICHROLL
CENTRALA STERUJĄCA DYNAMICROLL

1

2

8
7
6
3

5
4

LEGENDA
1
2
3
4

Centrala sterująca
Obudowa metalowa
Zaciski silnika (U-V-W)
Blokada bramy

5
6
7
8

Zaciski hamulca (30-31)+zaciski lampy ostrzeg. (29-30)
Zamek obudowy
Przycisk START (zielony)
Przycisk awaryjny

Instukcja montażu
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ZACISKI NA CENTRALI STERUJĄCEJ Z ENKODEREM
Nr
zacisku
1
2
3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
32-33

POŁĄCZENIE
+12V; (+) Zasilanie fotokomórki; Czerwony przewód enkodera; Max 150mA
0 V; (-) Zasilanie fotokomórki; Czarny przewód enkodera; Max 150mA
Nieużywany
SYGNAŁ BRAMA ZAMKNIĘTA ( N.C) ;
BRAMY W ŚLUZIE (ustawienie 80.000)
COM / wyjście wspólne (+12V)
Sensor zbliżeniowy (N.C.); Jeśli brama wyposażona jest w listwę radiową
zmostkować 7 z wyjściem wspólnym ( np. 7-6)
OTWÓRZ, (N.O) ( przyciski pociągowe, radary, pętla indukcyjna, radioodbiornik itd.)
Listwa krawędziowa ( odbiornik) (N.C.) Jeśli brama wyposażona jest w sensor
zbliżeniowy na czas programowania zmostkować 9 z wyjściem wspólnym ( np. 9-13)
Wejście UPS
START (OTWÓRZ) / ZAKMKNIJ(ustawienie 000308), N.O.
OTWÓRZ CZĘŚCIOWO (N.O)
COM / wyjście wspólne (+12V)
Fotokomórka, (N.C)
COM / wejście wspólne (+12V)
STOP, N.C.
Żółty przewód enkodera (N.C)
Zielony przewód enkodera (N.C)
Nieużywany
Nieużywany
Zasilanie akcesorii + 24 V; max 300mA
Zasilanie akcesorii - 24 V; max 300mA
SYGNAŁ BRAMA OTWARTA (N.C)

UWAGA :
Sprawdzić czy napięcie zasilania wynosi 230V ( + - 10% gdy brama jest w ruchu)
Nr
zacisku
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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POŁĄCZENIE
Faza silnika U
Faza silnika V
Faza silnika W
Zasilanie 230Vac
Zero zasilania 230Vac
UZIEMIENIE
Lampa ostrzegawcza
230Vdc
COM (wyjście wspólne lampy i hamulca)
Hamulec 105Vdc

Thermichroll Classic - Komby

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW - BRAMA Z ENKODEREM

czerwony
czerwony

zielony
brązowy
czarny

otwórz- P1
potwierdź - P2
Nie podłączać
zamknij - P3

Tylko gdy brama wyposażona
jest w listwę krawędziową

czerwony
czarny
żółty
zielony

oplot

Tylko gdy są wyłączniki pociągowe

(11)

Nie podłączać

(16)

Tylko gdy brama wyposażona jest w sensor

(15)

oplot

K5

S1
- Wyłącznik główny
LAMP - Lampa ostrzegawcza

K5 – Przewód 5x0,5
K6 – Przewód 4x1,5 + 2x0,5
KA1 – Przewód zasilający ( 4x2,5)

Przewód (7) podłączyć do zacisku 7 gdy brama wyposażona jest w sensor zbliżeniowy.
W przypadku bramy wyposażonej w listwę krawędziową radiową sprawdzić czy jest mostek 7-6 lub 7-13 lub 7-15 na
zaciskach centrali. Na czas programowania położeń krańcowych (str.11) wykonać tymczasowy mostek 9-13. Przed
podłączeniem odbiornika listwy ( str.18) ściągnąć mostek 9-13 i do zacisku 9 centrali podłączyć przewód odbiornika
radiowego listwy wychodzący z zacisku 4 odbiornika ( SEGNALE).

Instukcja montażu
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SYGNALIZACJA DIODOWA

DIODA
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5

OPIS
KONDENSATORY
STAN BRAMY
NIE DOTYCZY BRAMY
Z ENKODEREM
ENKODER
ENKODER

LD6

STOP

LD7

FOTOKOMÓRKA

LD8

START OTWARCIA
CZĘŚCIOWEGO

LD9
LD10

START
UPS

LD11

LISTWA
KRAWĘDZIOWA

LD12

RADAR

LD13

SENSOR

WYJŚCIE
ŚWIECI
rozładowane
Działanie normalne, faza
programowania, błędy
świeci gdy brama zwalnia na
NC
zamykaniu
świeci gdy brama zwalnia na
NC
otwieraniu
NC
zazwyczaj świeci
NC
zazwyczaj świeci

NIE ŚWIECI
brama w innej pozycji
brama w innej pozycji
gaśnie przy poleceniu STOP
gaśnie jak zadziała fotokomórka

NO

świeci gdy włączymy polecenie
start otwarcia częściowego
zazwyczaj nie świeci

NO

świeci gdy włączymy polecenie
start
zazwyczaj nie świeci

NO

świeci gdy zadziała UPS

zazwyczaj nie świeci

NC
NO

zazwyczaj świeci
świeci gdy zadziała radar

gaśnie jak zadziała listwa
zazwyczaj nie świeci

NC

zazwyczaj świeci

gaśnie jak zadziała sensor

NC - zazwyczaj świeci, gaśnie gdy włączymy polecenie ( np. STOP) / zadziała urządzenie (np. fotokomórka, listwa)
NO - zazwyczaj nie świeci , świeci gdy włączymy polecenie (np. START) / zadziała urządzenie (np. radar)
20
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OZNACZENIE PRZYCISKÓW / WPROWADZENIE KURTYNY

PRZYCISK
OTWÓRZ
(P1)
Jeśli P1 – ZAMKNIJ, a
P3 - OTWÓRZ

PRZYCISK
POTWIERDŹ
(P2)

Zamienić
UzV

PRZYCISK
ZAMKNIJ
(P3)

USTAWIENIA NAPRĘŻENIA KURTYNY

BARDZO WAŻNE !

!

Niezachowanie tego wymiaru powoduje
nieprawidłową pracę bramy ( tzn. brak
siły podczas zamykania ).

.
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MOCOWANIE KOŃCOWE KOLUMN

500

B
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PROGRAMOWANIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH I CZASU AUT. ZAMYKANIA W BRAMIE Z ENKODEREM
Przyciskając P3(ZAMKNIJ)
doprowadzić bramę do
całkowitego zamknięcia

Potwierdź

Przyciskając P2
przez 20 s

BRAMA ZAMKNIĘTA
LED 7 ŚWIECI

Przyciskając
P1(OTWÓRZ)
doprowadzić
bramę do
całkowitego
otwarcia
Miganie szybkie

Potwierdź

Potwierdź

Przyciskając P2

Przyciskając P2

Jeżeli chcemy, aby brama miała funkcję automatycznego
zamykania, należy odczekać czas , który chcemy uzyskać

Brama po czasie automatycznego
zamykania zacznie zamykać się i
zatrzyma na fotokomórkach .

KONIEC
Instukcja montażu
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UWAGA: WŁAŚCIWA POZYCJA KURTYNY ZAMKNIĘTEJ

NIE

TAK
OBCIĄŻENIE PIASKIEM

UWAGA: WŁAŚCIWA POZYCJA KURTYNY OTWARTEJ

TAK
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PROGRAMOWANIE OTWARCIA CZĘŚCIOWEGO BRAMY Z ENKODEREM

Przyciskając
P1(OTWÓRZ)
doprowadzić
bramę do
otwarcia
częściowego
( wg
potrzeby)

ZAMKNIJ BRAMĘ

Wysokość otwarcia
częściowego

Przyciskając
P2

Potwierdź

Przyciskając
przycisk
START

Potwierdź w
ciągu 5 s

Miganie wolne

Potwierdzenie wysokości
otwarcia częściowego

Przyciskając
przycisk
START

Potwierdź

Potwierdzenie czasu automatycznego
zamykania po otwarciu częściowym
Jeżeli chcemy, aby brama miała funkcję
automatycznego zamykania po otwarciu
częściowym, należy odczekać czas , który
chcemy uzyskać

KONIEC

Instukcja montażu
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PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BRAMY
Przewód silnika
Przewód enkodera
Przewód hamulca
Przewód
Przewód odbiornika fotokomórki
Przewód nadajnika fotokomórki
Przewód mikrowyłącznika bezpieczeństwa silnika
Przewód przycisków
Przewód radaru

Kabel ekranowany 3x1.5 (z uziemieniem)
Kabel ekranowany 4x0,5 (z uziemieniem)
Kabel ekranowany 2x1,00 (z uziemieniem)
Kabel ekranowany 2x1,000 (z uziemioną osłoną)
3x0,5
2x0,5
2x0,5
2x0,5
4,0,5

Przewody powinny być poprowadzone osobno:
Pierwsze korytko: silnik, hamulec, lampy ostrzegawcze (wysokie napięcie 230V)
Drugie korytko: fotokomórka, przyciski, radar (niskie napięcie 12-24V)
Ditex Sp z o.o NIE ODPOWIADA ZA NIEPRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCĄ BRAMĘ, GDY ZASTOSOWANE PRZEWODY NIE SĄ
ZGODNE Z POWYŻSZYMI ZALECENIAMI

SCHEMAT WSZYSTKICH
PODŁĄCZEŃ BRAMY

otwórz- P1
potwierdź - P2
zamknij - P3

TX
przewód szary

Tylko jeśli brama
wyposażona jest w sensor

RX
przewód czarny

Sensor

Tylko jeśli brama wyposażona jest w listwę radiową

nadajnik
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DIP SWITCH (DS)
ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE (*)

Aby użyć tej funkcji, należy ustawić DIP SWITCH 1 w pozycji ON.
Funkcja jest włączona (DIP1=ON).
(*) Ustawienia fabryczne.

KROK-KROK
Aby użyć tej funkcji, należy ustawić DIP SWITCH 1 w pozycji OFF.

UWAGA! Automatyczne zamykanie jest WYŁĄCZONE

PRACA Z WŁĄCZONYM HAMULCEM SINIKA ( **)
Aby użyć tej funkcji, należy ustawić DIP SWITCH 2 w pozycji OFF.
(**) kiedy brama nie posiada przeciwwagi lub posiada przeciwwagę ręczną ( z
dźwignią)

PRACA Z WYŁĄCZONYM HAMULCEM SILNIKA (***)

Aby użyć tej funkcji, należy ustawić DIP SWITCH 2 w pozycji ON.
(***) kiedy brama posiada przeciwwagę automatyczną (automatycznie otwiera się
przy braku zasilania).

Instukcja montażu
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LISTWA KRAWĘDZIOWA
ODBIORNIK

NADAJNIK

PPRZWÓD OPOROWY

Wartość przewodu
oporowego
pomiędzy 8.1 i
8.4 KΩ

UWAGA : WARTOŚĆ ZAWSZE DO SPRAWDZENIA PRZED PODŁACZENIEM
ODBIORNIKA I NADAJNIKA

PODŁACZENIE NADAJNIKA
NO JUMPER

PROG
BANDA RESISTIVA
INTERNA TELO
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PODŁACZENIE ODBIORNIKA
Przed podłączeniem odbiornika listwy ściągnąć mostek 9-15

PROGRAMOWANIE
A)
B)
C)
D)

Wcisnąć PROG (na odbiorniku) do usłyszenia krótkiego dźwięku
Wcisnąć PROG (maks. przez 5 sekund) (nadajnika) do usłyszenia krótkiego dźwięku
Poczekać 10/15 sekund
Led LD11 ( listwa) zaświeci

NADAJNIK

MAX ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM TO 8 METRÓW

Instukcja montażu
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OPCJE CENTRAL BMP1-V01 ;BMP1-VO3 e BMP2-V03
UWAGA: FABRYCZNIE CENTRALA MA USTAWIONĄ WARTOŚĆ 200
(200 WARTOŚC FABRYCZNA). Pozostałe wartości należy dodać

OPIS FUNKCJI
Włącza funkcję ups akumulatorów : otwiera po ustawionym czasie
Włącza funkcję ups akumulatorów : otworzy przez podanie polecenia START
Start: zamyka ale nie otwiera
Cykl step : podczas zamykania Start zatrzyma bramę w połowie
Czas postoju i czas kolejki zarządzane osobno: jeśli 0 – tylko czas postoju
Przeniesienie startu otwarcia częściowego na radar wewnętrzny: gdy potrzeba jest otwarcie
częściowe + ups
Wyłącza kontrolę zasilania hamulca przed uruchomieniem
Wyłącza kontrolę zakończenia ruchu i innych alarmów
USTAWIENIE FABRYCZNE
Start otwarcia częściowego: otwiera ale nie zamyka, zeruje czas postoju
Wyłącza alarm niepodłączonego enkodera
Funkcja przeciw zamarzaniu: ruch co 15 minut
Funkcja przeciw zamarzaniu: ruch co 30 minut
Funkcja przeciw zamarzaniu: regulowany czas w sekundach [s] wpisuje się czas w menu
fotokomórki
Enkoder wykrywany automatycznie przy pierwszym ruchu
USTAWIENIE FABRYCZNE
Odwraca wyjścia przekaźników sygnalizujących stan bramy
Zaciski 4-5
= brama otwarta
Zaciski 32-33 = brama zamknięta
Odwraca wyjścia przekaźników sygnalizujących stan bramy
Zaciski 4-5
= brama zamknięta
Zaciski 32-33 = brama otwarta
USTAWIENIE FABRYCZNE
BRAMY W ŚLUZIE Z CENTRALĄ BMP1-V03 e BMP2-V03
Włącza działanie bram w śluzie przy podłączeniu:
Wyjście zacisku 4 centrali “1” z zaciskiem 13 centrali “2”
Wyjście zacisku 5 centrali “1” z zaciskiem wolnym (do wyboru) centrali “2”
Wyjście zacisku 4 centrali “2” z zaciskiem 13 centrali “1”
Wyjście zacisku 5 centrali “2” z zaciskiem wolnym (do wyboru) centrali “1”
Napisać w menu wyświetlacza “bussola/c.remoto morsetto”. Numer zacisku ( morsetto)
używanego

Wartośc do
wprowadzenia
PROGRAMATOREM

2
4
8
10
20
40
100
200
400
800
1.000
2.000
3.000
4.000
20.000

80.000

BRAMY W ŚLUZIE Z CENTRALĄ BMP1-V01
Włącza działanie bram w śluzie przy podłączeniu:
Wyjście zacisku 4 centrala “1” z zaciskiem 13 centrali “2”
Wyjście zacisku 5 centrala “1” z zaciskiem 12 centrali “2”
Wyjście zacisku 4 centrala “2” z zaciskiem 13 centrali “1”
Wyjście zacisku 5 centrala “2” z zaciskiem 12 centrali “1”
Wyłącza wyrównanie automatycznie (po powrocie zasilania)
Z enkoderem i tylko 1 fotokomórką
Jesli jest zastosowane podaje minimalne napięcie w celu ogrzania
Podczas otwarcia częsiowego przekaźnik odpowiadający za stan bramy włącza się
(wyłaczany automatycznie)
Radar nie otwiera, powoduje jedynie zmianę kierunku ruchu podczas zamykania
Brama z przeciwwagą ( odblokowanie ręczne)
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KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU
AL 00
J
Jo
Jc
CL
OP
C
O
tE
tS
tP
to
PE
St
EA
Er
AL
UPS
0.....99
--

Brama w gotowości , czeka na wciśnięcie P1 lub P3
Został wciśnięty jeden z dwóch przycisków P1 lub P3
Został wciśnięty przycisk P1 OTWÓRZ
Został wciśnięty przycisk P3 ZAMKNIJ
Brama jest w fazie zamykania
Brama jest w fazie otwierania
Brama jest całkowicie zamknięta
Brama jest całkowicie otwarta
Programowanie bramy z enkoderem
Programowanie bramy z wył. krańcowymi
Programowanie otwarcia częściowego
Czas automatycznego zamknięcia po otwarciu całkowitym
Czas automatycznego zamknięcia po otwarciu częściowym
Włączony STOP
Liniowanie enkodera
Błąd
Informacja o alarmach
Włączony system UPS
Odliczanie czasu automatycznego zamykania po całkowitym otwarciu
Wprowadzanie czasu automatycznego zamykania po całkowitym otwarciu ( od 0 s)

BŁĘDY NA WYŚWIETLACZU
NR
BŁĘDU
001
002
004
005
010

OPIS BŁĘDU

ROZWIĄZANIE

Uszkodzony system
Uszkodzony system
Uszkodzony system
Uszkodzony system
Zwarcie podczas działania

Wymienić centralę

011

Zwarcie na lampie/hamulcu

Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

012

Zwarcie na zaciskach silnika

Sprawdzić zaciski silnika

013

Zwarcie na lampie/hamulcu

Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

014

Zwarcie podczas działania silnika

Sprawdzić podłączenia silnika

015

Zwarcie podczas działania
lampy/hamulca

Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

020
021
022
023
024

Zwarcie
Zwarcie
Zwarcie
Zwarcie
Zwarcie

Sprawdzić podłączenia silnika

025

Zwarcie na lampie/hamulcu

Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

026

Zwarcie na lampie/hamulcu

Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

030
031

Uszkodzony system
Przekroczona moc maksymalna

Wymienić centralę

na
na
na
na
na

silniku
silniku na zacisku 23(U)
silniku na zacisku 24(V)
silniku na zacisku 25(W)
lampie/hamulcu

Wymienić centralę
Wymienić centralę
Wymienić centralę
Przeciążony system (lampa, hamulec) / Rozłączyć
obciążenia i powtórzyć cykl

Sprawdzić podłączenia silnika
Sprawdzić podłączenia silnika
Sprawdzić podłączenia silnika
Rozłączać kolejno sprawdzając i ponownie kolejno
podłączać

Moc powyżej 8A / Zmniejszyć prędkość otwierania
Instukcja montażu
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032

Zbyt wysokie napięcie

Podać właściwe napięcie

050

Przerwany prąd na hamulcu

Hamulec rozłączony / Sprawdzić podłączenia na
zaciskach 30-31 lub wymienić hamulec

051

Zwarcie na hamulcu/Uszkodzony
hamulec

Sprawdzić hamulec/Wymienić hamulec

070

Wył.krańcowe na otwarcie i
zamknięcie wciśnięte jednocześnie

Błędna regulacja wyłączników lub błędne podłączenie
/ Sprawdzić regulację i podłączenie wył.

071

Brak wył. zwalniającego podczas
otwierania

Błędna regulacja wył. na otwieranie lub błędne
podłączenie / Sprawdzić regulację i podłączenie wył.

072

Brak wył. zwalniającego podczas
zamykania

Błędna regulacja wył. na zamykanie lub błędne
podłączenie / Sprawdzić regulację i podłączenie wył.

073

Przyciski P1 i P3 jednocześnie
wciśnięte

Przyciski uszkodzone lub zwarte z powodu wilgoci,
zabrudzeń/ Odłączyć zasilanie i poruszać przyciskami

074

Błąd na sensorze

Fotokomórka sensora widzi przeszkodę/ Sprawdzić jej
działanie oraz prawidłowość nawinięcia się kurty

075

Wył. krańcowe zwalniające
jednocześnie wciśnięte

Błędna regulacja wył. na zwalnianie lub błędne
podłączenie / Sprawdzić regulację i podłączenie wył.

076

Zbyt niskie napięcie zasilające

Napięcie poniżej 190V/ Sprawdzić przewody zasilające

077

Wciśnięty przycisk Bezpieczeństwa
Stop

Przycisk Stop powinien być NC, a jest
otwarty/Sprawdzić czy nie został wciśnięty lub czy
przewody nie poluzowały się

078

Mikrowyłącznik bezpieczeństwa na
silniku

080

Błąd systemu

Mikrowyłącznik bezpieczeństwa na silniku jest otwarty
/ sprawdzić czy został wciśnięty lub czy podłączenia są
prawidłowe
Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

081

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

082

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

083

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

084

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

085

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

086

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

087

Zbyt duże napięcie zasilające podczas
zamykania

Podczas zamykania silnik generuje zbyt wysokie
napięcie / Zmniejszyć prędkość lub częstotliwość
zamykania

088

Zbyt duży pobór prądu na silniku

Sprawdzić czy ustawienie RUN MODE jest równe 60 i
ponownie zaprogramować bramę

089

Zbyt duży pobór prądu na lampie
/hamulcu

Sprawdzić czy ustawienie RUN MODE jest równe 60 i
ponownie zaprogramować bramę

08B

Zbyt duży pobór prądu na lampie
/hamulcu

Sprawdzić czy ustawienie RUN MODE jest równe 60 i
ponownie zaprogramować bramę

08C

Przerwa na hamulcu – otwarty
mikrowyłącznik

Hamulec rozłączony / Sprawdzić podłączenia na
zaciskach 30-31 lub wymienić hamulec

08D

Zbyt wysoka temperatura/przegrzanie

Temperatura przekroczyła dozwolony próg/ Zmniejszyć
częstotliwość pracy, zwiększyć czas odpoczynku,
sprawdzić wentylację centrali i jeśli konieczne
zainstalować wentylator chłodzący
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08E

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

08F

Błąd systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

090

Błąd wewnątrz systemu

091

Błąd wewnątrz systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę
Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

092

Błąd wewnątrz systemu

Wersja software do uaktualnienia lub uszkodzony
system/ uaktualnić software lub wymienić centralę

100
101
102

Niezgodność reduktora z enkoderem
Niezgodność reduktora z enkoderem
Nieprawidłowo podłączony enkoder
lub fotokomórka zajęta

Sprawdzić reduktor lub enkoder

103

Początek programowania bramy z
fotokomórką wolną

Podczas programowania w fazie początku otwierania
fotokomórka nie była zajęta / Fotokomórka powinna
być zajęta przez kurtynę kiedy brama jest zamknięta a
programowanie powinno rozpoczynać się przy bramie
całkowicie zamkniętej/ Sprawdzić czy fotokomórka nie
zakłócana

105

Odległość między fotokomórką a
zamknięciem poniżej 1/4 obrotu

106

Odległość między fotokomórką a
otwarciem poniżej 1/2 obrotu

Odległość między zamknięciem całkowitym a
fotokomórką nie jest nawet równe 1/4 obrotu walu /
Sprawdzić umiejscowienie fotokomórki oraz redukcje
na silniku
Wysokość bramy (mierzona od fotokomórek do
całkowitego otwarcia) wynosi poniżej 1/2 obrotu wału
/ powtórzyć programowanie

108

Podczas programowania fotokomórka
była zajęta

Powtórzyć programowanie, sprawdzić czy fotokomórki
są w jednej linii ( LED 7 świeci) i nie ma zakłóceń

109

Otwarcie całkowite poniżej 240
puntów

Wysokość bramy (mierzona od fotokomórek do
całkowitego otwarcia) wynosi poniżej 1/2 obrotu wału
/ powtórzyć programowanie

10A

Otwarcie całkowite poniżej
fotokomórki “wysokiej”

Otwarcie całkowite powinno być powyżej fotokomórki
“wysokiej” / powtórzyć programowanie

10B

Programowanie bramy odbyło się z 1
fotokomórką, dołożono drugą

Zaprogramować ponownie bramę

10C

Enkoder + fotokomórki
niekompatybilne z UPS

TYLKO dla wersji poprzedzających 1.00.0408 z
10/12/2010 UPS działał tyko z 2 fotokomórkami.

10D

Wysokość otwarcia częściowego
powinna być wyższa od fotokomórek

Zaprogramować ponownie bramę / Sprawdzić
umiejscowienie i działanie fotokomórek

10E

Enkoder nie liczy obrotów silnika lub
silnik zablokowany

Sprawdzić podłączenie enkodera, sprawdzić czy TIPO
MOTORE jest właściwe, czy hamulec działa i czy silnik
podłączony jest w trójkącie

10F

Po ustawieniu fotokomórek w jednej
linii, fotokomórka nadal pozostaje
zajęta
Błąd podczas programowania –
fotokomórka zablokowana lub źle
umiejscowiona

Sprawdzić czy nie ma przeszkód, czy fotokomórki przy
bramie otwartej są w jednej linii / czy nie ma zakłóceń

110

Sprawdzić reduktor lub enkoder
Enkoder źle podłączony lub uszkodzony/ fotokomórka
zakłócona. Sprawdzić enkoder i fotokomórkę,
ewentualnie wykonać uziemienie -12 V zasilających

Podczas programowania fotokomórka nie reaguje
(wolna-zajęta)/ Sprawdzić fotokomórkę i ewentualne
przeszkody
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ODBLOKOWANIE RĘCZNE DYNAMICROLL
UWAGA
Po powrocie zasilania pierwsze otwarcie się i
zamknięcie bramy odbywa się ze zmniejszoną
prędkością ponieważ brama na nowo uczy sie
położeń krańcowych tj. całkowitego otwarcia i
zamknięcia.
W tym czasie nie należy przechodzić przez bramę
aby nie przeciąć światła fotokomórek.

1. Ustawić główny wyłącznik na
centrali w pozycji OFF.
2. Włożyć korbę w otwór w
dolnej częsci silnika i kręcić nią
w celu otwarcia bramy

Przejście w tym czasie przez bramę spowoduje
przy otwarciu nie zatrzymanie się bramy we
właściwym miejscu a w efekcie przewinięcie się
całej kurtyny.

JEŚLI CHCESZ ZRESTARTOWAĆ CAŁKOWICIE
CENTRALĘ MUSISZ POSIADAĆ PROGRAMATOR
RESTARTOWANIE CENTRALI (usuwa ustawienia dokonane przez programator)
PRZYCISK P1
(OTWÓRZ)

PRZYCISK P3
(ZAMKNIJ)

-

ODŁĄCZYĆ ZASILANIE OD CENTRALI

-

PRZYCISNĄĆ JEDNOCZEŚNIE P1 i P3

-

PRZYCISKAJĄC NADAL P1 i P3 PODAĆ ZASILANIE NA CENTRALĘ

-

ODCZEKAĆ 5 s

-

KONIEC

OKRESOWE KONTROLE I KONSERWACJA
OGÓLNE ZASADY I BEZPIECZEŃSTWA
> Przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji, osoba zajmująca się konserwacją urządzenia powinna:
- wyznaczyć przestrzeń działania oraz ustawić oznakowanie, aby zasygnalizować prowadzenie prac konserwacyjnych
przy urządzeniu,
- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych upewnić się, że energia elektryczna jest odłączona,
- posiadać wszelkie informacje dotyczące konserwacji tego urządzenia oraz zapoznać się z niniejszą instrukcją.

>

Osoba zajmująca się konserwacją nie może używać elektrycznego osprzętu bez zadeklarowania
posiadania udowodnionego doświadczenia.
> Nie należy dopuszczać osób nieupoważnionych do naprawy lub konserwacji bramy.
> Przed konserwacją urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.
> W trakcie konserwacji nie należy używać źródeł ciepła, które mogłyby spowodować pożar.
> Do konserwacji nie wolno używać lutownicy.
> Nie wolno używać sprężonego powietrza.
> Nie wolno wykorzystywać rozpuszczalników.
> Obecność innych członków personelu konserwacyjnego powinna być ograniczona.
Obecność innych osób podczas konserwacji jest usprawiedliwiona jedynie, gdy personel ds. konserwacji potrzebuje pomocy.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BIEŻĄCA

Konserwacja bieżąca obejmuje czynności, które użytkownik może wykonywać samodzielnie.
Konserwacja i czyszczenie bramy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, większego
bezpieczeństwa i dłuższej żywotności bramy.
CZĘŚĆ
BRAMY

OPIS

CZAS

KONSTRUKCJA

Należy się upewnić, że konstrukcja jest prawidłowo przymocowana do ściany, aby
uniknąć wypadków. Czyścić wodą z mydłem.

Fotokomórka i
radar

Czyścić miękką ściereczką bez użycia rozpuszczalników ewentualnie wodą z
mydłem. W otoczeniu pełnym kurzu fotokomórki powinno się przecierać często,
gdyż osadzający się na nich kurz może spowodować ich nieprawidłowe działanie.

Przeszklenia

Czyścić miękką ściereczką, i jeżeli to konieczne, wodą z mydłem (nie używać
rozpuszczalników, które mogą uszkodzić przeszklenie.

Kurtyna

Należy sprawdzać stan pasów kurtyny. Czyścić miękką ściereczką, i jeżeli to
konieczne, wodą z mydłem (nie używać rozpuszczalników, które mogą uszkodzić
kurtynę).

Co sześć
miesięcy
Co sześć
miesięcy
Co sześć
miesięcy
Co sześć
miesięcy

KONTROLA, ZAPLANOWANE PRZEGLĄDY ORAZ KONSERWACJA
Kontrolę, zaplanowane przeglądy czy konserwację może przeprowadzać tylko upoważniony do tego
personel.
Czynności te są niezbędne, aby utrzymać ważność gwarancji!
PRZEDMIOT
INTERWENCJI
Konstrukcja

Podzespoły
elektroniczne

Podzespoły
mechaniczne

OPIS

CZAS

- Należy sprawdzić stan mocowań (śruby, kołki, spawy)
-Należy upewnić się, że konstrukcja nie uległa deformacji w wyniku uderzeń
- Należy sprawdzić połączenia elektryczne w centrali sterującej i upewnić się,
że nie dostała się do niej woda.
- Należy sprawdzić połączenia elektryczne w skrzynce przyłączowej i upewnić
się, że nie dostała się do niej woda
- Należy sprawdzić stan i działanie urządzeń zabezpieczających (fotokomórek,
listwy bezpieczeństwa i przycisku do nagłych przypadków).
- Należy sprawdzić stan i działanie elementów otwierających (przycisków
otwierających i funkcyjnych, jeżeli występują).
- Należy upewnić się, że wszystkie przewody elektryczne są w dobrym stanie.
- Należy sprawdzić stan silnika.
- Należy sprawdzić stan i wyregulowanie hamulca silnika.
- Należy sprawdzić zużycie i napięcie łańcucha transmisyjnego motoreduktora
- Należy sprawdzić stan reduktora: przecieki oleju, zamocowanie do silnika,
zamocowanie do konstrukcji.
- Należy sprawdzić stan wyłącznika krańcowego: zużycie koła pasowego,
krążka, działanie krzywek i mikrowyłączników.
- Należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub w całej konstrukcji.
- Należy sprawdzić osiowość szpuli do nawijania pasa kurtyny.
- Należy sprawdzić stan nasmarowania łożysk.
- Należy sprawdzić stan uszczelek na kolumnach.
- Należy sprawdzić stan i wyregulować prowadnice bramy (Dynamicroll).

Co sześć
miesięcy

Co szęść
miesięcy

Co sześć
miesięcy

-

Kurtyna

Należy sprawdzić stan i zużycie kurtyny, zwracając szczególną uwagę na
obszary narażone na przetarcie.
- Należy sprawdzić, czy na kurtynie nie występują rozdarcia.
- Należy sprawdzić stan i wyregulować pasy oraz górne i dolne płytki mocujące
(Rapie pack)
- Należy sprawdzić stan pasów wzmacniających kurtyny.
- Należy sprawdzić czy kurtyna prawidłowo się roluje
- Należy sprawdzić napięcie kurtyny, stan i zużycie zamków (Dynamicroll)

Co sześć
miesięcy
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PROBLEM

ROZWIĄZANIE

1 DIODY OSTRZEGAWCZE PANLEU
KONTROLNEGO NIE ZAPALAJĄ SIĘ

1 NALEŻY SPRAWDZIĆ ŹRÓDŁO PRĄDU (230V)
1 NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPIECZNIK

2 BRAMA NIE PORUSZA SIĘ PO
WCIŚNIĘCIU PRZYCISKU P1 I P2

2 NALEŻY SPRAWDZIĆ USTAWIENIA PROGRAMATORA SILNIKA
(SETTING PARAMETERS – MOTOR TYPE ….kW
2 UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZYCISK STOP NIE JEST WŁĄCZONY
(zapalona dioda LED 6)
2 NALEŻY SPRAWDZIĆ PODŁĄCZENIE SILNIKA („trójkątny” 230V,
trójfazowy; gwiazdowy 380V trójfazowy)

3 NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ
USTAWIANIA KARTY
(z koderem)

3 NALEŻY SPRAWDZIĆ ZA POMOCĄ PROGRAMATORA
PARAMETRÓW CZY USTAWIONE SĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI:
DLA POJEDYNCZEJ FOTOKOMÓRKI 4300, DLA PODÓWJNEJ
FOTOKOMÓRKI 4380
3 NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZYCISK STOP NIE JEST WŁĄCZONY
(zapalona dioda LED 6)
3 ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW P1 I P2 ZMIENIĆ POŁOŻENIE
BRAMY O OKOŁO 40/50CM USTAWIAJĄC JĄ W POZYCJI
ZAMKNIĘCIA (czynność ta pozwoli na rozpoznanie usterki
kodera)
3 NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE DIODA LED 13 JEST ZAPALONA
(krawędź lub czujnik w górnej części urządzenia)
3 SPRAWDZIĆ ŁĄCZNIKI 7/13 A NASTĘPNIE ELEMENTY
BEZPIECZEŃSTWA
3 ZAMIENIĆ PRZEWÓD KODERA (zielony z żółtym)
3 W PRZYPADKU BRAM Z GÓRNĄ FOTOKOMÓRKĄ DIOSA LED 3
ZAPALA SIĘ KIEDY BRAMA JEST ZAMKNIĘTA

4 NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ
USTAWIANIA KARTY
(z łącznikiem krańcowym)

4 NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE ŁĄCZNIK KRAŃCOWY JEST
PRAWIDŁOWO WYREGULOWANY (nie da się ustawić karty
jeżeli przełącznik powolnego zamykania i łącznik krańcowy nie
są wciśnięte)
4 NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE DIODA LED LD13 (krawędź lub
czujnik w górnej części urządzenia) JEST ZAPALONA
4 NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE DIODA LED LD7 (fotokomórka
bezpieczeństwa) JEST ZAPALONA
4 NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRZYCISK STAR NIE JEST WŁĄCZONY
(DIODA LED 6 jest zapalona)

5 NIE UDAŁO SIĘ UKOŃCZYĆ
USTAWIANIA RESISTIVE EDGE

5 NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NA NADAJNIKU J1 NIE MA
ZWIERACZA
5 NALEŻY ZRESETOWAĆ STARE KODY (należy zamknąć zwieracz
„MR”, wcisnąć przycisk PROG i zaczekać na krótkie sygnały
dźwiękowe, następnie usunąć zwieracz)
5 ZA POMOCĄ PRÓBNIKA NALEŻY SPRAWDZIĆ NAŁADOWANIE
BATERII NADAJNIKA
5 NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY OPÓR (8,2 KΩ) NA PRZEWODACH
WYCHODZĄCYCH Z KRAWĘDZI ZMIENIA SIĘ PO NACIŚNIĘCIU NA
KRAWĘDŹ jeżeli się nie zmienia, należy sprawdzić czy cięgno
oporowe jest płaskie na całej długości lub wyciągnąć gumę i
sprawdzić integralność
5 NALEŻY SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIA Z ODBIORNIKIEM
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6 FOTOKOMÓRKA NIE DZIAŁA (LD 7
NIE ŚWIECI SIĘ)
(brama się nie zamyka)

6 NALEŻY SPRAWDZIĆ OSIOWANIE
6 NALEŻY SPRAWDZIĆ PODŁĄCZENIE CZARNEGO PRZEWODU
ODBIORNIKA (brązowy +12Vdc, niebieski 0Vdc, czarny: sygnał
odbierany od lokalnej elektrowni)
6 NALEŻY SPRAWDZIĆ PODŁĄCZENIE SZAREGO PRZEWODU
NADAJNIKA (brązowy +12 Vdc, niebieski 0Vdc)
UWAGA! JEŻELI ZAMIENI SIĘ PRZEWÓD BRĄZOWY Z
NIEBIESKIM, CZUJNIKI ULEGNĄ USZKODZENIU!

7 CZUJNIK PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
NIE DZIAŁA (czujnik)
(czujnik się nie zapala)

7 NALEŻY SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIE (brązowy +12Vdc, niebieski
+ biały 0Vdc, czarny: sygnał docierający z lokalnej elektrowni)

8 CZUJNIK PRZECIWZAKŁÓCENIOWY
NIE DZIAŁA
(czujnik)
(brama się zamyka, ale czujnik nie
działa)

8 CZUJNIK NALEŻY UMIEŚCIĆ BLIŻEJ KURTYNY
8 CZUJNIK NALEŻY UMIEŚCIĆ PRZODEM DO OSI RURKI
8 NALEŻY SPRAWDZIĆ POŁĄCZENIA (brązowy +12Vdc, niebieski
0Vdc, czarny – podłączony do przewodu w lokalnej elektrowni)

9 BRAMA ZATRZYMUJE SIĘ NA
WYSOKOŚCI FOTOKOMÓREK I WRACA

9 NALEŻY WYREGULOWAĆ ŁĄCZNIK KRAŃCOWY
SPOWALNIANIA: ZAMYKA SIĘ NA WYSOKOŚCI 10 cm PRZED
FOTOKOMÓRKĄ (wyłączony przełącznik)

10 BRAMA OPUSZCZA SIĘ TYLKO NA
50CM I WRACA

10 NALEŻY ZWIĘKSZYĆ CZAS DZIAŁANIA FOTOKOMÓRKI
PRZECIWZAKŁÓCENIOWEJ ZA POMOCĄ PROGRAMATORA
(USTAWIENIE PARAMETRÓW – FOTOKOMÓRKA
PRZECIWZAKŁÓCENIOWA [ANTI-JAMMING PHOTOCELL
READING])
10 OBNIŻYĆ ANTYZAKŁÓCENIOWY CZUJNIK FOTOKOMÓRKI

11 DIODA LD1 CIĄGLE SIĘ ŚWIECI (W
GÓRNEJ CZĘŚCI Z LEWEJ STRONY)

11 NALEŻY SPRAWDZIĆ BEZPIECZNIK
11 JEŻELI KARTA JEST USZKODZONA, NALEŻY JĄ WYMIENIĆ

12 BRAMA NIE ZAMYKA SIĘ
AUTOMATYCZNIE

12 NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZEŁĄCZNIK DIP (ON = tryb
automatyczny) (OFF = tryb manualny)
12 NALEŻY SPRAWDZIĆ FUNKCJONOWANIE ELEMENTÓW
BEZPIECZEŃSTWA ( zapalone diody LD 7-LD13-LD6)

13 BRAMA DZIAŁA ALE CZASAMI SIĘ
ZACINA
(w każdej pozycji)

13 NALEŻY SPRAWDZIĆ USTAWIENIA SILNIKA ZA POMOCĄ
PROGRAMATORA (USTAWIENIA PARAMETRÓW – TYP SILNIKA
…..kW)
13 NALEŻY SIĘ UPWENIĆ, ŻE PRZEWODY DIOD I PRZEWODY
HAMULCA SILNIKA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM SAMYM KABLU
FOTOKOMÓRKI I ŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO (problem
interferencji) każdy z nich musi mieć swój własny kabel i tubę,
230V musi być oddzielone od 12-24V
13 ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU PROBIERCZEGO NALEŻY UPEWNIĆ
SIĘ, ŻE PRĄD NIE MA NAPIĘCIA NIŻSZEGO NIŻ 220V (sprawdzić
podczas pracy bramy) jeżeli prąd ma napięcie niższe niż 220V
należy sprawdzić moc
13 ZA POMOCĄ URZĄDZENIA PROBIERCZEGO NALEŻY UPEWNIĆ
Instukcja montażu
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SIĘ, ŻE NAPIĘCIE SZYNY ZBIORCZEJ NIE JEST NIŻSZE NIŻ 300V
(STAN SYSTEMU – SZYNA ZBIORCZA [SYSTEM CONDITION – BUS
VOLTAGE]) (sprawdzić podczas pracy bramy) jeżeli napięcie jest
niższe niż 300V, należy sprawdzić moc
13 ZA POMOCĄ URZĄDZENIA PROBIERCZEGO NALEŻY
SPRAWDZIĆ POBÓR SILNIKA (STAN SYSTEMU – NAPIĘCIE
SILNIKA [SYSTEM CONDITION – MOTOR CURRENT], przy silniku
0,75kW nie może być większy niż 7A; przy silniku 1,5 kW nie
może być większy niż 9A, sprawdzić podczas pracy bramy),
jeżeli brama przekracza te progi należy zmniejszyć
częstotliwość otwierania (Hz)
14 FOTOKOMÓRKA NIE DZIAŁA
(brama się zamyka, ale fotokomórka
nie cofa kurtyny)

14 NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY W POBLIŻU NIE MA INNYCH
FOTOKOMÓREK, KTÓRE MOGŁYBY POWODOWAĆ ODBICIE
(należy spróbować zaciemnić fotokomórki)
14 NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PRZEWODY FOTOKOMÓREK NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ W SĄSIEDZTWIE PRZEWODÓW WYSOKIEGO
NAPIĘCIA (silnika, hamulca silnika, diod, linii
elektroenergetycznej)(kable dochodzące do panelu sterowania
powinny znajdować się w oddzielnych tubach, należy oddzielić
przewody niskiego napięcia 12-24V od przewodów wysokiego
napięcia ≥100V)
14 NALEŻY UZIEMIĆ ODBIORNIK (czarny kabel, niebieski
przewód)

15 PRZY OTWARTEJ BRAMIE
(zablokowanej) KURTYNA ZWALNIA

15 NALEŻY USTAWIĆ HAMULEC SILNIKA (ściągnąć pokrywę
wentylatora, przesunąć o ćwierć obrotu tarczę regulacji
hamulca, następnie przeprowadzić test, aby znaleźć optymalne
ustawienie)

POMOC TECHNICZNA

- mail : serwis@ditec.com.pl
- fax : 71/ 32 53 790
- www : www.ditec.pl
Informacje , ktore należy podać :
- Dane firmy
- Rodzaj bramy i numer bramy
- Opis problemu
- Ewentualne zdjęcia

Ditex Sp. z o.o.
56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 42
tel. 71/32 53 889, tel. kom. 506 06 41 01
www.ditec.pl
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KARTA GWARANCYJNA DITEX
Po instalacji niniejszy dokument staje się dla odbiorcy końcowego gwarancją producenta zgodnie z krajowymi przepisami.
Niewypełniona lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna.
INSTUKCJE DLA INSTALTORA

Instalator, tj. firma/ osoba, która dokonała sprzedaży i instalacji urządzenia klientowi
końcowemu może użyć niniejszego druku jako swojej gwarancji. W tym celu powinien czytelnie
wypełnić pola na dole karty gwarancyjnej, w przeciwnym razie karta gwarancyjna jest nieważna.
WARUNKI GWARANCJI
1. DITEX udziela gwarancji na okres 30 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży
podzespołów. Ditex Sp.z o.o. gwarantuje dostarczenie na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one wady
konstrukcyjne. Wady te usuwane będą bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia
urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w
naprawie.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla
usunięcia wady objętej gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z
tego powodu nie sprawdzają się w użyciu będą według naszej opinii naprawione lub wymienione na nowe.
Wymienione z tytułu gwarancji części przechodzą na własność Ditex Sp. z o.o.
3. Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie przeglądów technicznych( co 6 miesięcy)
przez autoryzowanego instalatora.
4. Gwarancja nie obejmuje:
wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek :
instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego
instalatora;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i
wszystkich innych spowodowanych działaniem użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci,
wyładowania atmosferyczne);
części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła
zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
5. Ditex Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów oraz obrażenia zwierząt i ludzi
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania dołączanej do urządzenia automatyki i/lub
niezastosowaniem się do stosownych wskazówek instalacyjnych.
6. Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

..........................................................
podpis kupującego
Data i pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia
reklamacji

Data usunięcia
awarii

Miejsce montażu

Opis

Podpis instalatora

Podpis serwisu

Ditex Sp. z o.o.
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790 Kom.: 506 06 41 01
www.ditec.pl info@ditec.com.pl
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